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ค ำน ำ 

  

 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีบริการนักศึกษาครอบคลุมพันธกิจหลายด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจนส าเร็จ
การศึกษาไปเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ปลูกฝังอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ตลอดจนส่งเสริมความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะสนับสนุนในการสร้างช่ือเสียงใหแ้กม่หาวิทยาลัยต่อไป 

 แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินโครงการของกองพัฒนานักศึกษาให้ด าเนิน   
ไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง แผนปฏิบัติการนี้เป็นแผน
ระยะส้ัน 1 ปี  ท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติจริง ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้ง
ระบุผู้รับผิดชอบหลัก หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดงบประมาณ ตลอดจนจ าแนกประเภทงบประมาณในหมวดต่ าง ๆ และแผนการ
ด าเนินโครงการตามไตรมาสอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร พร้อมท่ีดิน

ประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2475  ปัจจุบันคือ เลขท่ี 15 ถนนเพชรบุ รี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ   “อาจารย์
นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์” โรงเรียนใช้ช่ือย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็น สีประจ าโรงเรียน  เนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ สถานศึกษาแห่งนี้
ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาท้ังแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญด้วยดีตลอดมาโดยได้พัฒนาปรับเปล่ียนสถานภาพ และค าน าหน้าช่ือตามความเหมาะสม 
4 มิถุนายน 2475   โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
1 ตุลาคม 2513     เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2515           ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 13180  มีพื้นท่ี 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ท้ังนี้ อาจารย์อวยพร  เปล่งวานิช  ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะ
นั้น   ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์)  จึงได้ท่ีดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
แปลงนี้มาเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน
สุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์   ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 2 แสนบาท ต้ังเป็น มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

พ.ศ. 2520  เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่น ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เป็นเหตุ

ให้เปล่ียนช่ือเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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24 มกราคม 2538   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 

6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ า
พระองค์ รัชกาลท่ี 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้แก่สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

15 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ  และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคาร
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” 

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พุทธศักราช 2547  และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี”  ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน  
พ.ศ. 2547 

ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อท่ีดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย  

เนื้อท่ี 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีเนื้อที่ท้ังหมด 381 ไร่  2 งาน 91 ตารางวา ต้ังอยู่เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program)  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ณ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)  ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ  

ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว   

ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน  2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 

ปีการศึกษา 2560 เปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพิ่ม 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
และการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ 
 

ปรัชญำ 
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 

 
วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่น คง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” 
 
อัตลักษณ ์

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ ์

“เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
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เป้ำประสงค ์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง   มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการ

พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม  อนุรักษ์ฟื้นฟู  และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 

 
ค่ำนิยมหลัก ตรำสัญลักษณ์ สีประจ ำมหำวิทยำลัย ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย 
ค่ำนิยมหลัก 
V : Visionary     เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 
A : Activeness     ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
L : Like to learn    สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
A : Adaptive     ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปล่ียนแปลง 
Y : Yields     สร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
A : Acceptance and Friendliness เป็นท่ียอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

  
 

 
 
 
 
ตรำสัญลักษณ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร ภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏ ว ไ ลย อ ล ง กร ณ์ "  ส่ ว น ล่ า ง เ ขี ย น เ ป็ น  อั ก ษ ร ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ว่ า  " VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY" ภ าย ใ ต้ ว ง รี ด้ าน ใน 
มีตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ซึ่งเป็นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ 
รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ันต้ังอยู่บนพระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 
 
สีน  ำเงิน  แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" 
สีเขียว   แทนค่า  แหล่งท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 
สีทอง    แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
สีส้ม      แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขำว     แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
สีประจ ำมหำวิทยำลัย 

               สีเขียว  หมายถึง สีท่ีตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์          กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  ซึ่งเป็นองค์ประทานก าเนิด
มหาวิทยาลัย 
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ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
 

“ต้นราชพฤกษ์” ชัยพฤกษ์ หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ท่ีมีคุณค่าสูง เป็นไม้มงคลนาม นิยมใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทองเป็นรูป
ช่อชัยพฤกษ ์
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Cassia fistula L. 
ชื่อวงศ์   :  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามัญ  :  Golden shower, Indian laburnum, Pudding-pine tree 
ชื่ออื่นๆ   :  คูน ลมแล้ง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อยาวห้อยระย้าตามกิง่เต็มต้น ผลเป็น
ฝักรูปทรงกระบอกยาว  แขวนห้อยตามกิ่ง ฝักแก่สีน้ าตาลเข้ม เมล็ดจ านวนมาก ออกดอก กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
ประโยชน์  :  ดอก แก้ไข้ เป็นยาระบาย ใบ ต้มกินเป็นยาระบาย รากและแก่น ขับพยาธิ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

 

 
ท่ีมา : เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.vru.ac.th 

 



13 
 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประวัติ/ความเป็นมา 

กองพฒันานกัศกึษา เดมิมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา ของวทิยาลยัครูเพชรบรุีวทิยาลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ตอ่มาไดมี้ประกาศพระราชบญัญัติวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518  
ฝ่ายกิจการนกัศกึษาจึงไดย้กฐานะ เป็นส านกักิจการนกัศกึษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาเป็นผูก้  ากบัดแูล  

 14 กมุภาพนัธ ์2535 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามสถาบนัราชภฏั แก่วทิยาลยัครูทั่ วประเทศ   เป็นเหตใุหเ้ปล่ียนช่ือ
เป็นสถาบนัราชภฏัเพชรบรุีวทิยาลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์กองพฒันานกัศกึษาก็ยงัมีฐานะเป็นส านกักิจการนกัศกึษา 

 จนกระทั่งพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใช ้โดยมหาวทิยาลยัไดมี้ประกาศเรื่อง การแบง่สว่นราชการภายในมหาวทิยาลยั    ส  านกักิจการนกัศกึษา ได้
ถูกปรบัฐานะเป็น “กองพฒันานักศึกษา” เป็นส่วนราชการในสงักัดส านักงานอธิการบดี มีผูช้่วยอธิการบดีเป็นผูก้  ากับดแูล จนถึงปัจจุบนั โดยในปี พ.ศ. 2560 ไดผ้นวกงานของส านัก
ศลิปวฒันธรรมมาเป็นสว่นหนึ่งของกองพฒันานกัศกึษาอีกดว้ย 

 ปัจจบุนั กองพฒันานกัศกึษา ตัง้อยู่ท่ีอาคารกองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ต  าบลคลองหนึ่ง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
13180 หมายเลขโทรศพัท ์0 2529 0674-7 ตอ่ 128, 239 หมายเลขโทรศพัทภ์ายนอกและโทรสาร 0 2909 1428 ประกอบไปดว้ย 4 หน่วยงาน คือ  

 1. งานบรหิารทั่วไป มีหนา้ท่ีในดา้นการบรหิารงานทั่วไป งานธรุการ จดัท าแผนปฏิบตังิาน เบกิจ่ายงบประมาณและตดิตามการใชง้บประมาณ งานพสัด ุ     การรวบรวมและสรุปผล
การจดักิจกรรมนกัศกึษา การเช็คระบบเขา้รว่มกิจกรรมนกัศกึษาและฐานขอ้มลูกิจกรรมนกัศกึษา และงานประกนัคณุภาพ 

 2. งานกิจกรรมนกัศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์ มีหนา้ท่ีในดา้นการสง่เสรมิ สนบัสนนุ พฒันาการจดักิจกรรมนกัศกึษา สนบัสนนุการจัดกิจกรรมขององคก์ารนกัศกึษาและชมรม งาน
แนะแนวและใหค้  าปรกึษา ทนุการศกึษา  

 3. งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา มีหนา้ท่ีในดา้นการใหบ้ริการและการจัดสวสัดกิารแก่นักศึกษา และงานบริการนักศกึษา ไดแ้ก่ งานประกนัอบุตัิเหตนุักศึกษา งานทนุเงินให้
กูยื้มเพ่ือการศกึษา (กยศ., กรอ.) งานประกนัอบุตัเิหตนุกัศกึษา, งานเรียนศกึษาวชิาทหาร, งานผอ่นผนัการตรวจเลือกทหารกองประจ าการ, งานบรกิารพสัดแุละไปรษณีย ์งานประสานงาน
หอพกั 

 4. งานศลิปวฒันธรรม มีหนา้ท่ีในการสง่เสรมิการจดัการเรียนรูด้า้นศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิ่น ดว้ยการจดักิจกรรมสง่เสรมิสืบสานประเพณี รวมถึงกิจกรรมหารายได ้
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ปรัชญำ (Philosophy) : 

 คุณภาพนักศึกษา คือหน้าท่ีของเรา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :   

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความภูมิใจในความเป็นไทย 
เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จออกไปเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

 

พันธกิจ (Mission) : 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรม 
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้จากงานศิลปวัฒธรรม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าให้ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ค่ำนิยมองค์กร  

Triple A 

A – Activeness: ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 

A – Adaptive: ปรับตัวได้ดี พร้อมน าความเปล่ียนแปลง 

A – Acceptance and Friendliness: เป็นท่ียอมรับและเป็นกัลยาณมิตร 
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  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองพัฒนานักศึกษา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ที่มา : แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                                                        บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์ 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกิจกำรนักศึกษำ 
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ 
 

งำนศิลปวัฒนธรรม 

1. น.ส.มาส ดอกสร้อย 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

2. นายมาโนช เงาภู่ทอง 
(พนักงานการศึกษา 3 ส) 

3. น.ส.เพียงใจ เสือเอก 
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

4. นายอานนท์ มีสมบัติ 
(นักวิชาการศึกษา) 

5. นางน้ าเพชร เชี่ยวชาญ   (แม่บ้าน) 
 

 
 
 
 

1. น.ส.กัลยา นันท์ส าเภา 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

2. น.ส.ศิรินันท์ จันทร์โฉม 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

3. (นายนุวัต  มูหะหมัด) 
  (นักวิชาการศึกษา) 

1. น.ส.บัวทิพย์ บุญประเสริฐ 
     (นักวิชาการศึกษา) 

2. น.ส.มลิวรรณ พันธ์ภักด์ิ 
    (นักวิชาการศึกษา) 

3. นางเพ็ญพนา เครือเมฆ 
  (นักวิชาการศึกษา) 

1. 4. น.ส. สุนิสา คงทอง 
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 

2. 5 .น.ส.ธัญญาภรณ์ บุญเพิ่ม 
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 

 
 

1. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ 
     (นักวิชาการศึกษา) 

2. นางสาวปรีญา  สุขประเสริฐ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

อำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ 
ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

อำจำรย์ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิกำรบด ี
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งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประวัติ/ความเป็นมา 
 งานศิลปวัฒนธรรมเดิมเป็นหน่วยประเคราะห์ ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ท าหน้าท่ีอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ ต่อมา 
พ.ศ.2521 มพีระราชบัญญัติ สภาวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด   ถ้าจังหวัดใดมีวิทยาลัยครูให้ส านักวัฒนธรรมต้ังอยู่ใน
วิทยาลัยครู  ถ้าไม่มีวิทยาลัยครูให้ส านักวัฒนธรรมต้ังอยู่ท่ีวิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจ าจังหวัด    ในขณะเดียวกันมีการจัดต้ังส านักวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
หนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้นท าหน้าท่ี ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยท าหน้าท่ีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        พ.ศ.2538 เปล่ียนจากศูนย์วัฒนธรรมเป็นส านักศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
        พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ให้เปล่ียนช่ือสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์” ส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบัน 
        15 มิถุนายน 2547 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ส านักศิลปวัฒนธรรม  
เป็นหน่วยงานหนึง่ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นส านักศิลปวัฒนธรรม  ยังท าหน้าท่ีเป็นส านักวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี  และหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานีด้วย 
        3 สิงหาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ.2560 ส านักศิลปวัฒนธรรม ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานอยู่ท่ีกองพัฒนานักศึกษา และเปล่ียนจากส านักศิลปวัฒนธรรม  
เป็นงานศิลปวัฒนธรรม 

         11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ.2561 ท าให้มีการกองพัฒนานกัศึกษาปรับเปล่ียนโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้  1. งานบริหารท่ัวไป 2. งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  3.งานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา  4. งานศิลปวัฒนธรรม 
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ปรัชญา 
“สืบสานวัฒนธรรม น าภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย” 
 

ปณิธาน 
 “เป็นองค์กรท่ีมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตส านึกในความเป็นไทยให้เกิดการด ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชาติและเผยแพร่สู่ประชาคม”  
อัตลักษณ ์
 “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ สู่ประชาคมตามวิถีไทย”  
พันธกิจ 

1. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
2. สร้างจิตส านึกความเป็นไทยในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
3. พัฒนาหอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

เป้าประสงค ์

1. แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ ท่ีได้รับการยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับสากล 

3. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วฒันธรรมของชาติสู่ประชาคมตามวิถีไทย 
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นโยบำยและทิศทำงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทย 
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย   
2. การจัดบริการทางวิชาการ สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตาม    อัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น   
3. การพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน 

1. ร้อยละความส าเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีผลการด าเนินการบรรลุวัดเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรท่ีมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันท้ังในประเทศและต่างประเทศ 1 เครือข่าย 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ร้อยละของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท่ีด าเนินการตามแผน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
กลยุทธ ์
 1.บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

 2.สร้างเครือข่ายหรือแลกเปล่ียน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

 3.พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

2. เน้นกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

3. เน้นกิจกรรมและพฤติกรรมของนักศึกษาให้เข้ากับการเรียนการสอน 

4. เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยมีเครือข่าย หน่วยงานในท้องถิ่นหรือในระดับชาติ  

5. เน้นกิจกรรมเผยแพร่ทางศาสนา 

 
กลยุทธ์การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม 

 รายงานจ านวนกิจกรรมท่ีมีการพัฒนา และสร้างมาตรฐานท่ีแสดงถึงรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลง ศิลปวัฒนธรรมในส่ิงท่ีดีงาม อาจมี

รายงานผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเติม 
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เป้าประสงค ์ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมายตามแผนปฏบิัตกิารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

1. ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 
2. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ   
4. จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

45 ผลงาน 
26 ผลงาน 
300 ผลงาน 

 
8 คน 

 
ร้อยละ 40 

งานกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรม 
งานบริหารทั่วไป 

 

บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1. จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

15 ผลงาน 
 
 

10 ล้านบาท 

งานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมา    
ภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่
ยอมรับต่อประชาชน 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 

งานบริหารทั่วไป 
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ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ และแผนปฏบิัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ปี พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ปี งบประมำณ พ.ศ.2563 

แผนปฏิบัติกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
ปีงบประมำณ  

พ.ศ.2563 

นโยบำยข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพฒันาท้องถิ่นในเชิง
ประจักษ์ 

 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 

นโยบำยข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพฒันาท้องถิ่นในเชิง
ประจักษ์ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตามจุดเน้น
ของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยบูรณาการงานพันธกจิสัมพันธ์ 
(University Engagement) ท้ังในส่วนของการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ รณรงค์ สร้าง
จิตส านึก    ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 

อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย 
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม น า
ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

นโยบำยข้อท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศำสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเป็น
เลิศม ี  ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 

 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 



23 
 

 
 

แผนปฏิบัติกำรงำนศิลปวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำง
วัฒนธรรมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

 

วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนรุักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 

ตัวชี วัดตำมควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน 

1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรท่ีมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ร้อยละของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท่ีด าเนินการตามแผน ต่อโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท่ีบรรจุในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส่วนที ่2 

โครงการ กิจกรรม 
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โครงกำรกองพัฒนำนักศึกษำภำยใต้แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แผนงำนที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
โครงกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

1. เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

2เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
สาธิต ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

1. คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

2 จ านวนผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากรนักศึกษา 
และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต 

ไม่ต่ ากว่า 3.51 

 

 

ไม่น้อยกว่า200 
คน 

50,000 1 พ.ย.-ธ.ค.62 ปรีญา 

2 เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
สาธิต ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี และร่วมน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

1. จ านวนผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากรนักศึกษา 
และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต  

2. คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

 

 

 

130,000 1-31 ก.ค.63 ปรีญา 
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ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา       
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

3 เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชินี 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และ
ร่วมน้อมส านึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์        
พระบรมราชินี 

1 จ านวนผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต 

2. คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

 

 

 

ไม่ต่ ากว่า 3.51 

50,000 15 พ.ค.-15 มิ.ย.
63 

ปรีญา 

4 วารสารวัฒนธรรมและ
รายงานประจ าปี 2562 

1.เพ่ือเป็นที่ศึกษารวบรวมแหล่ง
ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน   

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1. จัดท าวารสาร
วัฒนธรรมและ
รายงานประจ าปี 
2562  

2. ความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับ
สารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่า  

1 เล่ม  

 

 

ไม่ต่ ากว่า 3.51 

70,000 2 ม.ค. - 30 มิ.ย.
63 

เบญจภัคค ์

ปรีญา 

5 ประกวดพานดอกไม้ 
ไหว้คร ู

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในการจัดท าพาน

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยละ 80 22,000 ก.ค.63 เบญจภัคค ์
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ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ดอกไม้ประเภทสวยงาม ความคิด
สร้างสรรค์ และส่งประกวด 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความ
เคารพนอบน้อม และแสดงความ
กตัญญูเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

2. ระดับความ    
พึงพอใจ 

 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

6 ประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปี 2562  

1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม 

2.เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษามสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมท านุบ ารงุศิลปะ 
และวัฒนธรรมในวันลอยกระทง 

1. จ านวนผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากรนักศึกษา 
และประชาชน
ทั่วไป 

2. คะแนนความ  
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
500 คน 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

3.51 

 

135,000 15 ต.ค. – 30
พ.ย.62 

เบญจภัคค ์



28 
 

 
 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

7 ประเพณีสงกรานต์
ประจ าปี 2563 (งบ
แผ่นดิน) 

1 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม 

2. เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา มสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ 

1.จ านวนผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชน
ทั่วไป  

2.คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

3.51 

65,000 1 มี.ค. - 30 เม.ย.
2563 

เบญจภัคค ์

8 สืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1.เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้คง

อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร 
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  

3. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตร่วม
ทุกกิจกรรม  

2. ระดับความพึง
พอใจ  

ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

3.51 

62,000 1 เม.ย.- 15 ส.ค.
63 

เบญจภัคค ์



29 
 

 
 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

9 น้อมร าลึกในหลวง ร.9 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกใน   
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ ได้น้อมถวายความ
จงรักภักดี ร่วมปกป้อง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธ ารงอยู่
เป็นศูนย์รวมจิตใจ น ามาซึ่งความรัก
และสามัคคีของคนในชาติในสืบไป 

ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม  

จ านวน 

 200 คน 

40,000 1-31 ต.ค.2562 ปรีญา 

10 ส่งเสริมคุณธรรมต้ังจิต
สวดมนต์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจเบิกบาน อารมณ์
แจ่มใส มีความพึงพอใจในชีวิต 

2. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพุธต้นเดือน 

1. ผู้จ านวนบริหาร 
คณาจารย์  
บุคลากร นักศึกษา  
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

จ านวน 8 ครั้ง  

ครั้งละ 50 คน 

 

 

 

4,000 ต.ค.62-พ.ค.63 เบญจภัคค ์

รวมงบประมำณโครงกำร  628,000   
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โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย จัดกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 มหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถ่ินร่วมสมัย  

1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถ่ิน และสร้าง
เครือข่ายและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

2. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม และได้รับ
ประสบการณ์ตรงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนได้   

1. จ านวนผลงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสาน และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชน ท้องถ่ิน  

2. จ านวนเครือข่าย
พันธมิตร 

3. รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ร่วมสมัย 

ไม่น้อยกว่า 1 
เครือข่าย 

 

 

 

 

1 เครือข่าย 

 

1 เล่มผลงาน 

 

75,000 20 ม.ค.-31 มี.ค. 
63 

เบญจภัคค ์

2 เผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

1. เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู้
นานาชาติ 

1. จ านวนผลการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสาน และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1 ผลงาน 

 

 

 

166,000 ก.ค. –ก.ย. 63 เบญจภัคค ์
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ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ให้ได้รับประสบการณ์ตรงการศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้ 

2. จ านวนเครือข่าย
พันธมิตร  

 

1 เครือข่าย 

3 เรียนรู้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ-
ปัญญาท้องถ่ิน 

1. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาเรียนรู้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จาก
คณะ/วิทยาลัย 
และชุมชน   

2.คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  

50 คน 

 

 

ไม่ต่ ากว่า 3.51 

60,000 ม.ค.-พ.ค. 63 เบญจภัคค ์

รวมงบประมำณโครงกำร  301,000   
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โครงกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาเครือข่ายและ
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ (งบกองทุน
พัฒนานักศึกษา) 

- งานประกวดมารยาท 

- งานแข่งขันประกวด
ร้องเพลง 

- งานประกวดประดิษฐ์
กระทง 

- งานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานกาชาด จังหวัด
ปทุมธานี 

-งานร่วมกิจกรรมชุมชน
ท้องถ่ิน 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

2.เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่าย
พันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 

 1 เครือข่าย 

150,000 28 ม.ค.-30 ก.ค. 
63 

เบญจภัคค ์
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ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลแนวคิด
ทางด้านวัฒนธรรม 

2.เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้กับผู้ที่สนใจ 

3.เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานด้าน
วัฒนธรรมไทย 

จ านวนผลงาน
อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  

อย่างน้อย 1 
ผลงาน 

50,000 มี.ค.63 เบญจภัคค ์

3 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถ่ินไทย สร้างสายใย
ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาพัฒนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วม
กิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินกับคนในชุมชน 

จ านวนผลงาน
อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชนท้องถ่ิน  

อย่างน้อย 1 
ผลงาน 

40,000 มี.ค.63 เบญจภัคค ์

รวมงบประมำณโครงกำร  240,000   

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

งบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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สรุปงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร กองทุนพัฒนำนักศึกษำ แผ่นดิน รำยได้ รวม 
กองพัฒนานักศึกษา 8,876,300.00   8,876,300.00 
งานศิลปวัฒนธรรม  995,000.00 150,000.00 1,145,000.00 

รวม 8,876,300.00 995,000.00 150,000.00 10,021,300.00 
 
 

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณจ ำแนกตำมแผนงำน 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร กองทุนพัฒนำนักศึกษำ แผ่นดิน รำยได้ รวม 
แผนงำน 1 6,121,795.00 - - 6,121,795.00 
แผนงำน 4 180,000.00 839,000.00 150,000.00 1,169,000.00 
แผนงำน 5 2,574,505.00 156,000.00 - 2,730,505.00 

รวม 8,876,300.00 995,000.00 150,000,.00 10,021,300.00 
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สรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ 

โครงกำร กองทุนพัฒนำ
นักศึกษำ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม 

โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 15,000.00 - - 15,000.00 
โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 6,096,795.00 - - 6,096,795.00 
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 10,000.00 - - 10,000.00 
โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 30,000.00 598,000.00 - 628,000.00 
โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - 151,000.00 150,000.00 301,000.00 
โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 150,000.00 90,000.00 - 240,000.00 
โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 2,196,005.00 156,000.00 - 2,352,005.00 
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 378,500.00 - - 378,500.00 

รวม 8,876,300.00 995,000.00 150,000,.00 10,021,300.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

สรุปงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม 

 งบประมำณ 

กองทุน 

พัฒนำนักศึกษำ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมทั งสิ น 

แผนงำน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์     

โครงกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน     

กิจกรรม 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  50,000.00  50,000.00 

กิจกรรม 2 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 - 130,000.00 - 130,000.00 

กิจกรรม 3 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี - 50,000.00 - 50,000.00 

กิจกรรม 4 วารสารวัฒนธรรมและรายงานประจ าปี 2562  70,000.00  70,000.00 

กิจกรรม 5 ประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู - 22,000.00 - 22,000.00 

กิจกรรม 6 ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562  15,000.00 120,000.00 - 135,000.00 

กิจกรรม 7 ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2563 15,000.00 50,000.00 - 65,000.00 

กิจกรรม 8 สืบสานศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ิน - 62,000.00 - 62,000.00 

กิจกรรม 9 น้อมร าลึกในหลวง ร.9 - 40,000.00 - 40,000.00 

กิจกรรม 10 ส่งเสริมคุณธรรม ต้ังจิตสวดมนต์ - 4,000.00 - 4,000.00 

รวมงบประมำณโครงกำร 30,000.00 598,000.00 - 628,000.00 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม 

 งบประมำณ 

กองทุน 

พัฒนำนักศึกษำ 
แผ่นดิน รำยได้ รวมทั งสิ น 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย จัดกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 13,750.00 - - 13,750.00 

กิจกรรม 1 มหกรรมวัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมสมัย - 75,000.00 - 75,000.00 

กิจกรรม 2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - 16,000.00 150,000.00 166,000.00 

กิจกรรม 3 เรียนรู้สืบสานศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน - 60,000.00 - 60,000.00 

รวมงบประมำณโครงกำร - 151,000.00 150,000.00 301,000.00 

โครงกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 13,500.00 - - 13,500.00 

กิจกรรม 1 พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 150,000.00 - - 150,000.00 

กิจกรรม 2 สร้างสรรคผ์ลงานศิลปวัฒนธรรม - 50,000.00 - 50,000.00 

กิจกรรม 3 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ินไทย สร้างสายใยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 40,000.00 - 40,000.00 

รวมงบประมำณโครงกำร 150,000.00 90,000.00 - 240,000.00 

รวมงบประมำณแผนงำน 180,000.00 839,000.00 150,000.00 1,169,000.00 
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แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวฒันธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
โครงกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 50,000.00 50,000.00 - - - ปรีญา 
2. เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 130,000.00 - - - 130,000.00 ปรีญา 
3. เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา-
พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 

50,000.00 - - 50,000.00 - 
ปรีญา 

4. วารสารวัฒนธรรมและรายงานประจ าปี 2562 70,000.00   35,00.00 70,000.00 ปรีญา/เบญจภัคค ์
5. ประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู 22,000.00    22,000.00 เบญจภัคค ์
6. ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562  135,000.00 135,000.00    เบญจภัคค ์

7. ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2563 65,000.00  65,000.00   เบญจภัคค ์

8. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 62,000.00  62,000.00   เบญจภัคค ์
9. น้อมร าลึกในหลวง ร.9 40,000.00 40,000.00    ปรีญา 

10. ส่งเสริมคุณธรรม ต้ังจิตสวดมนต์ 4,000.00 4,000.00    เบญจภัคค ์
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยจัดกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
1. มหกรรมวัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมสมัย 75,000.00  45,000.00  75,000.00 เบญจภัคค ์
2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 166,000.00  90,000.00 150,000.00 166,000.00 เบญจภัคค ์
3. เรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 60,000.00  30,000.00 30,000.00  เบญจภัคค ์
โครงกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
1.พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศและต่างประเทศ 

150,000.00 
 90,000.00 150,000.00  เบญจภัคค์ 

2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม 50,000.00  50,000.00   เบญจภัคค์ 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ินไทย สร้างสายใยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

40,000.00 
 30,000.00 40,000.00  เบญจภัคค์ 
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ภำคผนวก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งำนศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม  กนผ.01 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  งำนศิลปวัฒนธรรม  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ โครงกำร วันที ่

กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

ด ำเนินกำร
ส ำเร็จ 

ร้อยละ อนุมัติ ใช้จริง ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

ค่ำเฉลี่ย 

1.ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จ า น ว น เ ค รื อ ข่ า ย
พั น ธมิ ต ร ที่ มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 

3. ร้ อ ยละการ เบิ กจ่ าย
งบประมาณของโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

4. ร้อยละของโครงการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุ

1.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบแผ่นดิน) 20-22 พ.ย.61  100 109,585 109,585 100.00 4.60 92.00 

2.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบรายได้) 20-22 พ.ย.61  100 10,000 10,000 100.00 4.60 92.00 

3.โครงการประเพณีสงกรานต์  10 เม.ย.62  100 20,000 20,000 100.00 4.73 94.60 

4.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ รัชกาลที่ 9 (งบแผ่นดิน)                                                                                                                                                                                      

5 ธ.ค. 62  100 18,000 17,990 99.94 4.58 91.60 

5.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ ์บดินทรเทพยวรางกูร 

26 ก.ค.62  100 50,000 50,000 100.00 4.75 95.00 

6.โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 ต.ค. 62  100 18,000 17,999 99.99 4.59 91.80 

7.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านาง 
สิริกิต์ พระบรมราชินีนารถฯ 

6 ส.ค. 62  100 18,000 18,000 100.00 4.80 96.00 

8..โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 3 เม.ย. 62  100 61,000 61,000 100.00 4.75 95.00 

9.โครงการประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู 25 ก.ค. 62  100 12,000 12,000 100.00 4.60 92.00 
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ตัวชี วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ โครงกำร วันที ่

กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน งบประมำณ ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

ด ำเนินกำร
ส ำเร็จ 

ร้อยละ อนุมัติ ใช้จริง ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

ค่ำเฉลี่ย 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่
ด าเนินการตามแผน ต่อโครงการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่
บรรจุในแผน   

 

10 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ นา เ ค รื อ ข่ า ย กิ จ ก ร ร ม ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ และต่างประเทศ 

5-6 ก.ค. 60  100 29,997.12 29,997.12 100.00 4.67 93.50 

11.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 4-5 ก.ค. 60  100 140,000 138,910 99.22 4.77 95.50 

12.โครงการวารสารวัฒนธรรมท้องถ่ิน 31 ก.ค. 60  100 7,000 7,000 100.00 4.80 96.00 

13.โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม ก.ค.-ส.ค. 62  100 56,000 56,000 100.00 4.75 95.00 

14.โครงการงานบริหารส านักงาน (งบรายได้) ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

 100 145,417.88 145,417 0.88 5.00 99.99 

    695,000 693,898 99.84   
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กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลกำรด ำเนินงำน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั งเบิกงบประมำณแผ่นดิน  544,988 บำท (ห้ำแสนสี่หม่ืนสี่พันเก้ำ
ร้อยแปดสิบแปดบำทถ้วน) จากงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 545,000 บำท (ห้ำแสนสี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุเป้าหมาย ตั งเบิก
งบประมำณรำยได้ 148,910 (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) จำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.27 
นอกจากนี้ ในการด าเนินงานระหว่างปีได้มีการน าผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างท่ีได้ด าเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการอื่น ๆ ให้
สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จัดสรร ตั งเบิก คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมำณแผ่นดิน 545,000.00 544,988.00 12.00 100.00 

งบประมำณรำยได้ 150,000.00 148,910.00 1,090.00 99.27 

รวมงบประมำณทั งสิ น 695,000.00 693,898.00 1,102.00 99.84 

 

                 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนตำมตัวบ่งชี ของแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2562 มีโครงกำรส ำเร็จครบทุกโครงกำร จ ำนวน 14  
โครงกำรมีกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงกำรตำมแผน มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงกำรตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ใช้จ่ำยงบประมำณ  695,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ 99.84 จำกงบประมำณที่ตั งไว้ 695,898 บำท 

 

 

 

 


